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Wekerlei Társaskör Egyesület

Különleges ünnepsorozatot él meg ebben az évben Budapest, és
ezen belül Kispest sajátos hangulatú városrésze, a Wekerle-telep. 2008-
ban ünnepli centenáriumát. A fõváros és a kerület rohanó életében ba-
rátságos kis sziget e városrész. Különleges, kettõs születésnapot ül: száz
éve, 1908-ban határozta el a telep felépítését az akkor regnáló Wekerle-
kormány, és ugyancsak idén novemberben lesz az elsõ polgári magyar
miniszterelnök, dr. Wekerle Sándor születésének 160. évfordulója, aki-
tõl a telep építésének ötlete származott.

A Wekerle-telep mindmáig olyan világépítészeti kuriózum, amelyet
méltán tart számon a nemzetközi építész-szakma, és amely otthonossá-
gával, különleges közösségteremtõ és -megtartó erejével például szol-
gálhat a modern, XXI. századi, ugyanakkor hagyományõrzõ városi kö-
zösségi létformának. Jellegzetes építészeti környezete sajátos életformát
teremtett. Mindez nyilvánvalóan döntõ súllyal esett latba, amikor a vá-
rosrész néhány éve Magyar Örökség Díjban részesült.

„Jóváhagyatik a pénzügyminiszternek az az intézkedése, amellyel né-
hai Sárkány József örököseinek a Kispest község határában fekvõ 472
ezer négyszögöl kiterjedésû ingatlanait négyszögölenként 6 korona 50
fillér vételár kikötése mellett a királyi kincstár részére megvásárolta. (...)
Felhatalmaztatik egyúttal a pénzügyminiszter, hogy 12 millió korona
erejéig egyszerû kivitelben munkáslakásokat építhessen, és azokat az
állami és más üzemek munkásai, esetleg alkalmazottai részére bérbe
adhassa.” Az 1908. évi XXIX. törvény miniszteri indoklásában dr.
Wekerle Sándor miniszterelnök és pénzügyminiszter így fejtette ki, hogy
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a kormány gazdasági intézkedéseivel a nemzet egyetemes érdekeit és a
nép jólétének emelését tûzte ki célul. A telep az állam által alkalmazott
munkások számára épült; így ott elsõsorban vasutasok, postások, rend-
õrök és állami nyomdászok kaptak bérleményt.

“Megfelelõ és az egyén gazdasági erejéhez mért otthon elsõ alapja az
elégedettségnek, jelentékeny tényezõje az egészségnek, ápolója és fej-
lesztõje az erkölcsnek, emeli a munkakedvet, fokozza a munkaképessé-
get, szilárdítja a földhöz és hazához ragaszkodás kapcsait.” Miniszteri
expozéjában az országgyûlés nyilvánossága elõtt tett tanúbizonyságot
szociális elkötelezettségérõl is. A telep építése során Wekerle új város-
építési koncepciót valósított meg. Pénzügyi-városfejlesztési terve a ki-
egyezés utáni fellendülésre épült. Megélénkült a nagyipar fejlõdése,
üzemek létesültek, s a polgári fejlõdést szolgáló jogi, oktatási, egyházi,
egészségügyi, közlekedési, népjóléti, kulturális, gazdasági, pénzügyi és
katonai intézmények kezdték meg mûködésüket. A XIX. század utolsó
huszonöt évében Budapest lakosságának száma a két és félszeresére
nõtt. A századforduló után a vidéki kisvárosokból és a falvakból az ipa-
ri településekre – elsõsorban a fõvárosba és környékére – özönlött a
földjét elvesztõ, munkalehetõséghez a lakóhelyén nem jutó, nincstelen
parasztság tömege. Az ipar munkáskezek százezreit követelte meg.

Az egykor Kispesti Állami Munkástelepnek nevezett, ma Wekerle-
telepként ismert kispesti „lakótelep”, a kertváros, ma száz éves. Az elsõ
lakosoknak felnõttként vált otthonává az újonnan épült telep. A több-
ségükben állami munkások, postások, vasutasok, a tisztes szegénység
és a szerény jólét szûk határa között élõ, az ország különbözõ vidékei-
rõl származó emberek többsége büszkén vallotta és vallja magát
„wekerleinek”. Ezt a folyamatot minden bizonnyal elõsegítette az élet-
körülmények hasonlósága, a lakásbérlõk közös gondjai, az otthonte-
remtés vágya és az elsõ telepesekben mindenütt meglévõ összetartozás
érzése. Ma már a harmadik-negyedik generáció él a telepen, magán-
kézbe került a házak többsége, sok a nyugdíjas, idõs ember. Jelentõsen
változtak az embereket mozgató érzelmek, érdekek.

A telep minden épülete állami kézben volt. Mind a lakók, mind az üz-
lethelyiséget használók bérlõk voltak. A rendeltetésszerû használat elõ-
feltételeinek megteremtésérõl, a helyiségek karbantartásáról, a telep csi-
nosításáról és tisztántartásáról már az építésével egyidejûleg a Pénzügy-
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minisztérium gondoskodott – létrehozta a Gondnokságot. Ennek hatás-
körébe utalta minden, a telep épületein, üzemi és egyéb berendezésein
szükségessé vált apró javítások elvégzését, a köztisztaságra és a javak
megõrzésére irányuló gondoskodást, a lakások bérbeadását, és a bér-
nek a lakóktól való beszedését és elszámolását, valamint a munkástele-
pen épült bérházakra megállapított szabályok betartásának ellenõrzését.
A telepen épített bérházakra vonatkozólag a bérlõnek a háztulajdonos-
hoz való viszonyát és a bérlettel megszerzett jogait és vállalt kötelezettsé-
geit a „Házirend” szabályozta. A gondnoki hivatal vezetõjének Wekerle
Sándor Gyõri Ottmárt nevezte ki. Õ volt az a pénzügyminisztériumi föld-
mérõ mérnök, aki a telep parcellázását vezényelte le, majd megtervezte
a telep utcahálózatát. A fõtér Kós Károly terve alapján valósult meg.

A telepnek elsõ, egymásnak teljesen ismeretlen és idegen lakói kez-
detben az összeismerkedés és a családok közötti társadalmi kapcsolat
megteremtésének céljából tartottak minden megkötöttség és szabály
nélküli összejöveteleket. Ezekbõl az összejövetelekbõl alakult ki 1910-
ben a telep elsõ szervezett társadalmi és kulturális egyesülete, a Kispest-
Munkástelep Lakóinak Társasköre, amelynek szellemi utódja a ma is
mûködõ Wekerlei Társaskör Egyesület. Az egykori társaskör célja a te-
lep lakói között szorosabb társadalmi viszony létesítése, a közös gazda-
sági érdekek védelme, és a nemzeti irányú mûvelõdésnek a lakosok kö-
rében való terjesztése volt. A társaskör szervezése a munkástelep taní-
tói karán kívül fõképpen Gyõri Ottmár akkori telepgondnok nevéhez
fûzõdik, akiben a telep lakossága minden nemzeti irányú, társadalmi,
kulturális és jótékonysági törekvésében évtizedekig a legönzetlenebb
támogatóját tisztelhette.

Az 1910-ben megfogalmazott Alapító okiratban a következõ célokat
tûzték ki: „a könyvtár fenntartása, különféle napi, -heti és szépirodalmi
lapok tartása, mulatságok, estélyek és szórakoztató összejövetelek ren-
dezése, továbbá anyagi és társadalmi jólét elõmozdítása által tagjainak
hasznos elõnyöket nyújtani és a társas együttérzést ápolni.”

A kör tagjai tiszteletbeli és rendes tagokból állt. A rendes tagok száma
2 074 fõ, a tagsági díj 2 000 korona volt. A legtöbb – a körön belül
szervezõdött – alosztály ezen felül saját pénztára javára szedett tagdíjat.
A telep gondnoksága mindig figyelemmel kísérte a társaskör munkáját,
és támogatta anyagilag is: biztosított egy négy munkáslakásból álló he-
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lyiséget, mely erre a célra lett átalakítva, valamint a pénzügyminisztéri-
um jóváhagyásával ingyen, késõbb mérsékelt befizetés ellenében.

A társaskör keretein belül minden kulturális törekvés helyet talált és
érvényesült. Az életkoruknál fogva társasköri tagságra még nem érett
fiatalok részére alakították meg 1911-ben a Kispesti Munkástelepi Ifjú-
sági Egyesületet, „(...) a tanköteles kort túlhaladott ifjúságnak a hazafi-
as érzületben, a vallás-erkölcsös életben való továbbnevelésre, illemre,
mértékletes életmódra szoktatása, és a hasznos ismeretekben való to-
vábbképzése céljából.” Az elsõ világháború után erõs mozgalom indult
meg a kulturális élet fejlesztése terén. A háború, és az azt követõ két for-
radalom nemcsak az iskolázás tervszerû, fokozatos fejlõdésében oko-
zott nagy visszaesést, és hagyott nagy hiányokat, hanem a néplélek ala-
kulására is igen kedvezõtlen befolyást gyakorolt.

A háború után a munkástelep az elsõk közé tartozott, akik megte-
remtették a Szabad Lyceum intézményét, ami a magasabb iskolát vég-
zett emberek további mûvelését kívánta szolgálni. A Wekerletelepi
Szabad Lyceum alapjait a Wekerle Állami Munkástelep Lakóinak Tár-
sasköre támogatásával, annak helyiségeiben rendezték meg, kezdet-
ben gyér látogatottság mellett. A lyceum vezetõsége nagynevû tudó-
sokat, elismert szakembereket nyert meg elõadóknak, így idõvel az ér-
deklõdés a lakosság mind szélesebb rétegeire terjedt át. A Kispest-
Munkástelep Lakóinak Társasköre sokáig a telep életét is meghatáro-
zó jelentõségû szervezet volt.

A Wekerle-telep 1945-ig zárt település volt. A lakók többsége úgy ka-
pott lakást, hogy egyes területeken azonos, vagy hasonló üzemekben –
pl. MÁV, Posta – dolgoztak. Egymással könnyen ismerkedtek, a nehéz
helyzetekben összetartottak, gyermekeik együtt nõttek fel. Kulturális
igényük is kialakult, ebben nagy mértékben játszottak szerepet a telepi
iskolák pedagógusai. A Házirend, melyet a telep Gondnoksága adott ki
és ellenõrzött, a régi kispesti házirendhez képest szigorúbb volt. Büsz-
kék voltak a telepiek Wekerle rendezettségére, a Fõtérre, a kisebb terek-
re, ezeket is védték, óvták. A telepi gondnokságnak saját kertészete, nö-
vényszaporító telepe volt, így mindig egészséges, üde növények kerül-
tek ki a telep levegõjének javítására.

Ezek az elõnyök és lakossági kötöttségek 1945 után megváltoztak.
1949-tõl hangulatilag is befolyásolták a wekerleieket. Terjesztették Kispes-
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ten és a politikai szervezetekben, hogy a legtöbb nyilas és csendõr
Wekerlén lakik, reakciósak, munkásarisztokraták a wekerleiek, nem lehe-
tett hangoztatni a „Wekerle” szót, megszûntették a társaskört, helyiségét
elvették, így a helyi mûvelõdési lehetõség megszûnt, illetve az elhanyagolt
mozira és pártkörzeti helyiségekre korlátozódott. Irritálta a wekerleieket az
is, hogy a Fõ teret nagy pénzzel átalakították, de úgy, hogy elidegenítették
tõlük. A térre kártyások, kétes elemek telepedtek le. A sajátos házirendet
megszûntették és az egységes Fõvárosi Házirend lépett helyére, mely ide-
gen volt a telep számára. És így – mivel a házirend nem írta elõ – a lakók
elhanyagolták környezetük takarítását, tisztántartását.

A társaskör újraindítását 32 wekerlei – élükön dr. Kóczán László – kez-
deményezte. Bizottság alakult és így 1986-ban újból megfogalmazták, és
az írásba foglalták az alapszabályt: „Az Egyesület célja a Fõváros XIX. Ke-
rület wekerlei városrész helytörténeti, településszerkezeti és építészeti, to-
vábbá természeti értékei megóvásának és gyarapításának elõsegítése, la-
kói jobb helyi közérzetének, a közügyek iránti nagyobb érdeklõdésének,
helyi lokálpatriotizmusának erõsítése, közremûködés a városrész rendjé-
nek, tisztaságának javításában. Wekerle szépítésében, építésében, környe-
zetrendezési és közlekedési rehabilitációjában, a lakosság bevonása fej-
lesztési elképzelések és tervek megvitatásába és megvalósításába, ennek
érdekében egyéni és társadalmi erõk összefogásával közösségi létesítmé-
nyek létrehozása és mûködtetése, továbbá a társadalmi akciók kezdemé-
nyezése, szervezése a baráti, jószomszédi kapcsolatok és a társasági élet
erõsítése, a hagyományok irodalmi, mûvészeti, sport emlékek felkutatása,
gondozása, ilyen jellegû és egyéb közösségi programok rendezése.”

A Wekerlei Társaskör Egyesület (továbbiakban: WTE) alapszabályát az
egyesület 1986. május 29-én megtartott alakuló közgyûlése fogadta el.
Ezt követõen a WTE mûködése során nyert tapasztalatok, valamint a
rendszerváltás szükségessé tették az alapszabály kisebb-nagyobb módo-
sítását. Az egyesület székhelye is megváltozott, a korábbinál lényegesen
nagyobb alapterületû és komfortosabb székhelyre. A tagsággal kapcsola-
tos rendelkezések változatlanok maradtak, de a tagdíj emelésére szükség
volt. Az 1910-es alapszabályban a tiszteletbeli tagok tagsági díjat még
nem fizettek, a rendes tagok beiratkozási díja 50, tagsági díja havi 20 fil-
lér volt. Ezek az összegek változtak most úgy, hogy tiszteletbeli és rendes
tag is köteles lett tagdíjat fizetni; különbség csak annak nagyságában volt
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(önálló keresettel rendelkezõk 100 forint, nyugdíjasok és önálló kereset-
tel nem rendelkezõk 50 forint, pártoló tagok [személyek, jogi személyek]
200 forint). A szervezet bevételi forrásai a tagdíjak, rendezvények bevé-
telei, különbözõ személyek és szervek támogatásai, adományai. Az egye-
sület testületei változatlanok maradtak (közgyûlés, vezetõség, elnökség,
ellenõrzõ bizottság), a mûködési rend módosításra szorult, a hatéko-
nyabb és rugalmasabb mûködés érdekében. Változott a közgyûlések kö-
zötti idõ, a közgyûlés összehívásának a módja szélesebb lett – a médián
keresztül történõ összehívás lehetõsége olcsóbb és hatékonyabb.

A WTE vezetõsége azon fáradozik, hogy az 1910-ben alakult elõdjének
szellemiségét követõen a társaskör életébe bevonja a tagságot, Wekerle
polgárait. Igyekszik olyan foglalkozásokat, klubokat, rendezvényeket szer-
vezni, melyek a tagságot és Wekerle lakóit megmozgatják. A WTE 1986-
ban történt (újjá)alakulásától hosszabb-rövidebb életû közösségi progra-
mok, különféle klubok, szakosztályok szervezõdtek. Jelenlegi klubjaink:
polgárõrök, közös képviselõk, egészséges életmód, építészek, Dauner Já-
nos (25 évig volt karnagy a telepen) Baráti Kör, Õszikék (idõsebb korúak
klubja), Kalandklub (kamaszoknak), rádióamatõr, építészek fóruma.

Van saját kiadású újságunk, a WEKERLE, melyet negyedévente 6000
példányban nyomtatunk ki, és minden háztartásba ingyen eljuttatunk.

Kispestnek ez a része nemcsak Magyarországon, de Európa szerte is
híres. A XX. század legelején az angol Arts & Crafts kertváros-mozga-
lom és a magyar népi szecesszió egymásra találásának gyümölcse.
Wekerle ma sem csupán egy európai viszonylatban is páratlanul har-
monikus épületegyüttest jelent, hanem elsõsorban az itt élõ emberek
között kialakult és a kornak megfelelõen állandóan változó, mindig
megújuló harmóniát. A kertváros lakói életmódjukkal is igazolják:
„Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne.” Élni
akarásukat, lokálpatriotizmusukat a telepen élõ mérnökök, mûvészek,
értelmiségiek egy kis csoportjának közös alkotása, a Wekerlei Életfa hir-
deti. A telep közösségi életének fenntartására, a közösség összetartásá-
ra irányul a Wekerlei Társaskör Egyesület tevékenysége.

Wekerle-telep polgárai Kispest Önkormányzatának együttmûködésé-
vel és támogatásával nagyszabású programsorozattal készült fel a cen-
tenáriumra. A Wekerlei Társaskör Egyesület élére állt a törekvésnek:
csaknem egy éven át tartó, magas színvonalú, gazdag ünnepi ese-
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ménysorozatot állított össze, melynek hírére megmozdultak a weker-
leiek: segítõk sokasága vett és vesz részt az elõkészületekben és a meg-
valósításban. A Wekerle civil társadalma önkéntes munkájával, Kispest
önkormányzata pénzzel, szervezõmunkával és erkölcsi támogatással já-
rul hozzá a közel 100 esemény, program elõkészítéséhez és megvalósí-
tásához; felvállalva egy nemcsak fõvárosi és országos, hanem nemzet-
közi szinten is figyelemre számot tartó ügyet. A Wekerle-telep Kispest,
a fõváros, és az egész ország büszkesége, igazi hungaricum. Százéves
születésnapjának méltó ünneplése ezért közös ügyünk, amelyre hatá-
ron belül és határon túl is büszkék szeretnénk lenni.

Az eseménysorozat részben új elemekre épül, de a hagyományos
programokat (Wekerlei Napok, Wekerlei Székelykapu-Futás, Wekerlei
Székelykapu Napok) is a centenárium jegyében rendezzük. Ez utóbbi-
ak ünnepi formát öltenek, és tudatosan hivatkoznak a centenáriumi
ünnepség-sorozathoz való tartozásra.

Kiemelt jelentõsége van egy eljárási folyamat elindításának, melynek
sikeres bevégzése után a Wekerle egységes mûemléki védettséget élvez
majd. Ennek eredményeként díszkivilágítást kapnak egyes épületek
(Zrumeczky-kapu, katolikus templom), ismertetõ-, üdvözlõ- és emlék-
táblák, valamint egységes telepi, belsõ információs és irányító tábla-
rendszer segítik a tájékozódást; megszépülnek Wekerle-telepi terek is.

A kerületi és a wekerlei kiállítótermekben, továbbá a szabadtéren a
teleppel és a centenáriummal kapcsolatos kiállítások váltják egymást.
Három kiadvány megjelentetése is gazdagítja a programot. Helyi jelen-
tõségû, és országos programokat érintõ sporteseményeket is rende-
zünk. Rendszeresen mûködik majd a Wekerlei Pódium, a telep kulturá-
lis szalonja és a Wekerlei Filmklub.

Különleges, egyedi programokat is terveztünk, mindkettõ óriási siker-
rel zárult: mûvelõdéstörténeti játszóház – „100 éve játszották”; az „Ist-
ván a király” élõ elõadása.

A centenáriumi program az õsz folyamán csúcsosodik ki. Szeptem-
berben nemzetközi tudományos ülésszak értékelte az építészeti öröksé-
get, és vont mérleget arról, miként sáfárkodtunk a ránk hagyott kincs-
csel. A XVII. Wekerlei Napok mintegy elõkészítõje volt az október-no-
vemberi események sorozatának. Ennek négy kiemelkedõ eleme: a
Wekerlei Életfa felállítása; centenáriumi ünnepi istentiszteletek; Wekerle
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Sándor szobrának felállítása; ünnepi mûsor egy fõvárosi színházban.
Az egy éven át tartó centenáriumi eseménysorozat keretében a
wekerleiek egy már régóta dédelgetett álma valósulhat meg 2008 no-
vemberében: szobrot állítanak Wekerle Sándornak. Kispest önkor-
mányzata meghívásos pályázat keretében öt szobrászmûvészt kért fel az
elsõ polgári miniszterelnök szobrának elkészítésére. A pályázatra két
pályamû érkezett, a szoborterveket a wekerleiek megnézhették és véle-
ményezhették. Teljes mértékben egyik szoborterv sem nyerte el tetszé-
süket, ezért a Kispest önkormányzata további egyeztetéseket folytatott
a két pályázó szobrásszal. Eredményesen: Péterfy László új mûve fog-
ja gazdagítani a fõteret. Az önkormányzat és a wekerleiek egyaránt el-
tökéltek voltak abban, hogy 2008 novemberében ünnepélyes felava-
tásra készen ott kell állnia Wekerle Sándor szobrának a Kós Károly té-
ren, hogy az egykori miniszterelnök – immár szoborként – részese le-
hessen az általa létrehozott városrész ünnepének.

Az emlékév 2008. január 26-án, a farsangban, egy társasági esttel
kezdõdött, õsszel csúcspontra ér, majd 2009. farsangjában zárul.

A wekerleiek lelkesedésébõl, kerületi összefogásból, helyi és országos
források mozgósításából megvalósuló Wekerle Centenárium program-
sorozat a 2008. esztendõ különleges színfoltja helyi-, országos, és nem-
zetközi szinten egyaránt. Olyan – jelenkori történelmünkben ritka – ese-
mény, mely bár kizárólag pozitív elemekbõl építkezik, mégis a vezetõ
hírek közé, a címlapokra kerülhet.
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